Praha 24. 5. 2021
Pro lékaře a dodavatele lékařských SW: v rámci systému eNeschopenky jsou nyní lékařům
on-line přístupné informace o vyřízení jejich podání určených pro lékařskou posudkovou
službu OSSZ.
ČSSZ oznamuje, že v rámci plánovaného rozvoje eNeschopenky bylo v souladu s harmonogramem
prací nasazeno technické řešení, které umožní ošetřujícím lékařům sledovat stav vyřízení jejich žádostí
k lékařské posudkové službě (LPS) příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Uvedenou
funkcionalitu tedy mohou nyní dodavatelé lékařských SW zapracovat do vybavení, které lékaři
používají ve svých ordinacích. Samozřejmě je implementována i v portálové verzi eNeschopenky,
kterou mohou lékaři využívat zdarma.
Ze zákona se takto ošetřující lékaři obrací na LPS v případech, kdy bez jejího souhlasu nemohou
platně rozhodnout o dočasné pracovní neschopnosti, a to v těchto případech:


Lékař chce vystavit Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (neschopenku) zpětně, a to
od data dřívějšího, než tři dny před dnem, v němž ji vyšetřením zjistil.



Lékař chce povolit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce.



Lékař chce povolit pacientovi změnu pobytu v pracovní neschopnosti do zahraničí.



Lékař chce vystavit neschopenku v situaci, kdy předchozí dočasná pracovní neschopnost pro
stejnou nebo obdobnou nemoc byla ukončena rozhodnutím orgánu nemocenského pojištění,
od tohoto ukončení neuplynulo ještě 7 dní a nejde ani o akutní vzplanutí téže nemoci.

Uvedené situace nejsou situacemi běžnými, a jak bylo uvedeno, rozhodnutí lékaře podléhá souhlasu
LPS OSSZ. Aplikace eNeschopenky dovoluje od samého počátku v těchto případech odeslat
elektronickou žádost o souhlas, rozhodnutí OSSZ však bylo doposud doručováno lékaři mimo tento
systém. To se nyní změnilo. Pokud tedy lékař odešle (ať už ve svém SW, který bude podporovat
novou verzi, nebo v portálové aplikaci) některý z těchto formulářů:


Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání dočasné pracovní
neschopnosti



Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního
zdravotního stavu pojištěnce



Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu k uznání dočasné pracovní neschopnosti v
období 7 dní po ukončení předchozí dočasné pracovní neschopnosti orgánem nemocenského
pojištění



Žádost o udělení souhlasu ke změně pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti z důvodu
pobytu v cizině,

zobrazí se mu, jakmile bude rozhodnuto, výsledek vyřízení a rovněž obdrží notifikaci s informací
o schválení či zamítnutí žádosti. Takto je řešení naprogramováno v rámci aplikace eNeschopenka na
ePortálu ČSSZ. Při použití lékařských SW bude záležet na tom, zda nové řešení bude implementováno
dodavateli do jednotlivých lékařských SW. Pokud nebude lékařský SW upraven, bude žádost nadále
vyřizována jako doposud - tedy rozhodnutí z OSSZ bude zasláno přímo lékaři, nikoli do SW, které
používá.
Stejně tak bude žádost vyřizována jako doposud při jejím podání přes interaktivní formulář, tedy mimo
aplikaci eNeschopenky, nebo při jejím zaslání papírovou formou.
Doporučujeme doplnění lékařských a nemocničních SW o nové řešení realizovat do konce roku 2021,
protože poskytovatelům lékařských služeb tak ulehčí administrativu při vyřizování žádostí na LPS.

Oddělení komunikace ČSSZ

